
Gällivare 2007-06-30 

Domare: P Heikkinen-Lehkonen 

 

Hanar 

Jellonaaman Hot’ n Dream Fin31203/06 f. 060512 

Tillräckligt stor o hög, men ännu aningen lätt som helhet, o aningen lång i ländpartiet, ngt för högt stop, 

underkäken kunde önskas ngt kraftigare, mörka ögon, bra överlinje, behöver ännu mer djup o volym 

bröstkorgen, benstommen kunde önskas aningen kraftigare, välvinklad bak, vrider lite utåt sina 

framtassar, bra pälskvalitet, men ännu i valp kvalitet. 

Junkl 1 Junkk 1 Äg. Nanna Naukkarinen 

 

Lejonklippans Valle S61811/2006 f. 060903 

Tillräckligt stor o hög, men ännu mkt omogen o lätt, ngt kort nosparti o rund skalle, benstommen kunde 

önskas ngt kraftigare, bra överlinje, aningen utåt vridna tassar, behöver mer djup och fyllnad, kunde 

vara bättre vinklad bak, ännu i valppäls, ngt tätt slutande ögonlock. 

Junkl 2 Äg. Petra Högberg 

 

Vallonbygdens Born To Run S12471/2006 f. 051213 

Bra storlek men ännu ngt lätt som helhet, och aningen överbyggd, bra huvud ngt ljusa ögon, ngt brant 

skuldra o överarm, benstommen kunde önskas aningen kraftigare, bra raka framben, välvinklad bak, bär 

sin svans högt o ringlad i tunn sommarpäls efter fällning. 

Ukl 2 Äg. Monica Sjöberg 

 

Vallonbygdens Born To Send Mercy S12475/2006 f. 051213 

Bra storlek o benstomme, korr propp, nosparti kunde vara aningen längre, uttrycket störs av ljusa ögon, 

bra rygglinje, bra skuldror, välvink bak, rör sig parallellt i tunn sommarpäls efter fällning, bra färg o bra 

mask. 

Ukl 1 Ukk 1 Äg. Catrin Eriksson 

 

Gep’ s Big Bears Bedtime Bear S19069/2005 f. 050123 

Bra storlek o propp, tillräckligt kraftig, bra huvud men uttrycket störs av ljusa ögon, bra raka framben, 

bra överlinje, kunde ha aningen mer substans på kroppen, ngt knappa bakbensvinklar, bär sin svans ngt 

högt, i kort sommarpäls efter fällning, bra färg o mask. 

Ökl 1 Ökk 2 Äg. Maria Hammer Wenche 

 

FINUCH Mansikkakujan Calla Coccos Fin11436/05 f. 041201 

Bra storlek o korr propp, tillrä kraftig benstomme bra huvud form, men huvudet kunde önskas ngt 

större, medelbruna ögon, bra överlinje, välvinklad raka framben, rör sig aningen trångt bak, pälsem 

börjar fälla, bra färg, champion idag! 

Ökl 1 Ökk 1 Ck Bhkl 1 Cert Cacib BIR Äg. Antti Hiltula & Mita Roine 

 

Martenlake’ s Ghost Sir Killalot S27710/2003 f. 030322 

Tillräcklig storlek, men ngt lågbent, bra huvudform, medelbruna ögon, ngt kort hals, kort överarm, ngt 

utåtvridna framtassar, bra rygglinje, välvinklad bak, men rör sig ngt trångt, bär sin svans högt o ringlad, 

vacker färg, tjock päls som börjar fällas. 

Ökl 2 Äg. Tim Zedig 

 

FINUCH Maxigor Montecristo Fin44372/03 f. 031024 

Stor kraftig maskulin, nosparti kunde önskas aningen längre, underkäke önskas ngt kraftigare, ngt öppna 

ögonlock, bra raka framben, bra överlinje, bra bröstkorg, kunde vara ngt bättre vinklad bak, bär sin 

svans ngt hög o ringlad, bra färg, inte i bästa päls pga årstid. 

Ökl 1 Ökk 3 Äg. Nanna Naukuarinen 

 

Skjaergaardens Flying Hellcat S14557/2003 f.020927 

Kunde önskas större, högre o kraftigare som helhet, ngt lätt nosparti, mörka ögon, rak överarm, 

utåtvridna framtassar, bra rygglinje, bra bröstkorg, ngt knappa bakbensvinklar, mkt sotig i färgen. 

Ökl 2 Äg. Linda Svahn 

 

Slåttvika’ s Nothern Nico N07973/05 f. 050417 



Tillräcklig storlek men kunde ha aningen högre ben, ngt kort nosparti och rund skalle, bra överlinje, 

mager idag, kunde ha mer massa på sig. Tillräckligt vinklad, rör sig bra, bra pälskvalitet, bra färg. 

Ökl 1 Ökk 4 Äg. Tommy Dalgeir 

 

SUCH Bölelejonet Yannek S23498/2002 f. 020227 

Tillräcklig stor, men kunde vara aningen högre, aningen kort nosparti, aningen brant skuldra o överarm, 

bra bröstkorg, bra raka framben, välvinklad bak, bra pälskvalitet, ganska mörk i färg, rör sig utm. 

Chkl 2 Ck Bhkl 3 Äg. Monica Sjöberg 

 

NORDUCH Martenlake’ s Mojo Meo Voto S55536/2001 f.011010 

Stor o kraftig ngt lång i kroppen, utm huvud, mörka ögon, utm överlinje, bra skuldror, raka kraftiga 

framben, utm bakbensvinklar, bra pälskvalitet, men inte i bästa päls pga årstiden, bär sin svans ngt 

högt. 

Chkl 1 Ck Bhkl 2 R-Cacib Äg. Heidi Johansen 

 

 

Tikar 

 

Gep’ s Big Bear’ s Wakan Tanka S54067/2006 f. 060707 

Tillräckligt stor, men ngt lång i kroppen, bra huvud men aningen ojämt bett, aningen smal underkäke, 

bra skuldror, bra raka framben, djup välutfylld bröstkorg, rak rygg välvinklad och kraftig bakställ, rör sig 

mkt bra, kunde växa lite till o bli aningen högre i sommarpäls. 

Junkl 1 Junkk 1 Hp Äg. Åsa Svensson 

 

Fiva’ s Irja N07850/06 f. 060310 

Ännu mkt lätt, ngt lätt benstomme o lång i kroppen, bra längd på huvud, men underkäken bord vara 

kraftigare, ngt trångt ansatta hörntänder, bra överlinje, frambenen inte helt raka, platta tassar, 

välvinklad bak, vacker färg o kort sommarpäls vilket förstärker det lätta intrycket. 

Ukl 3 Äg. Liv Elin Thomassen 

 

Martenlake’ s Final Mojo Dea S15905/2005 f. 041228 

Inte särskilt stor, kunde ha kraftigare benstomme, visas ngt högt hull, ngt litet huvud, brant skuldra o 

överarm, kort hals, bra bröstkorg, knappa bakbensvinklar, rör sig ngt trång både fram o bak, vacker 

färg. 

Ökl 2 Äg. Linda Svahn 

 

NUCH Slåttvika’ s Nothern Surprise Lunah N07977/05 f. 050417 

Mkt välbyggd o välbalanserad tik, bra huvud form, mörka ögon, bra resning ö verlinje, bra skuldror, bra 

raka framben, välvinklad bak o kraftigt bakställ, ngt lång i ländpartiet, ljus men acceptabel färg, bra 

mask, och piggmentering, rör sig utmärkt. 

Ökl 1 Ökk 1 Ck Btkl 1 Cert Cacib BIM Äg. Toril Jacobsen 

 

DKUCH FINV-02 INTUCH NORDUCH WW-03 

Remröd’ s Moya Magnifica S48018/98 f. 980816 

Kraftig välbyggd tik, ngt lång i kropp, mkt bra huvud, välskötta rena tänder, bra överlinje, djup 

bröstkorg, bra raka framben, utm bakbensvinklar, rör sig fortfarande flytande och håller sin rygglinje, 

bra färg, men i sommarpäls. Bästa veteran. 

Vetkl 1 Ck Btkl 2 Äg Tim Zedig 


